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Inrichting voor het behandelen van een voedingsmiddelstreng

De uitvinding heeft betrekking op een inrichting voor

het behandelen van een, uit een vormdeel tredende, voedingsmiddel-

streng .

Bij de vervaardiging van voedingsmiddelstrengen, in het

5 bijzonder worstprodukten, bestaat een veel toegepaste methode uit

het met behulp van een zogenaamde stopmachine, in een vooraf ver-

vaardigde omhulling, bijvoorbeeld darm of collageen, dat wil zeg-

gen een gel op eiwitbasis, persen van het voedingsmiddel. Bij itieer

recente methoden wordt de vooraf vervaardigde omhulling vervangen

10 door een ter plekke vervaardigde omhulling. Deze omhulling wordt

tijdens een coextrusieproces met behulp van een coextrusiemondstuk

direct om een uit het coextrusiemondstuk tredende voedingsmiddel-

massa aangebracht. Teneinde een aldus uit centrale voedingsmiddel-

massa en omhulling bestaande voedingsmiddelstreng te kunnen onder-

15 werpen aan verdere bewerkingen is het in het algemeen noodzake-

lijk, om de omhulling aan een speciale bewerking te onderwerpen,

zeals coaguleren. Dit kan geschieden door de voedingsmiddelstreng

door een pekelbad of dergelijke te leiden.

In de praktijk blijkt, dat deze speciale bewerkingen

2 0 lang moeten duren.

De inrichting volgens de uitvinding beoogt een uit de

vereiste bewerking voortvloeiende nadelige consequentie te vermij-

den. Immers, de huidige hoge produktiesnelheden (omstreeks 1 meter

per seconde) in combinatie met de benodigde tijdsduur van bewer-

25 king zouden leiden tot enorme afmetingen van het pekelbad of der-

gelijke.

Derhalve is de inrichting volgens de uitvinding geken-

merkt door een stroomafwaarts van het vormdeel plaatsbaar, een

slingerende baan doorlopend kanaal voor de voedingsmiddelstreng,

30 dat ter plaatse van zijn stroomopwaartse en stroomafwaartse uit-

einde is voorzien van een toevoer respectievelijk afvoer voor een

behandelingsvloeistof

.

Door aan het kanaal een slingerende baan te verschaffen

kunnen de afmetingen van het pekelbad of dergelijke drastisch wor-

35 den beperkt. Ter plaatse van de toevoer wordt de behandelings-
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vloeistof saiaen met de uit het vormdeel, bijvoorbeeld coextrusie-

mondstuk, uittredende voedingsmiddelstreng in het kanaal aange-

bracht. Samen met de behandelingsvloeistof stroomt de voedingsmid-

delstreng als het ware naar het stroomafwaartse uiteinde van het

5 kanaal, alwaar de behandelingsvloeistof via de afvoer wordt afge-

voerd, en de voedingsmiddelstreng aan eventuele verdere bewer-

kingsinrichtingen kan worden toegevoerd. De ter plaatse van het

stroomopwaartse uiteinde van het kanaal toegepaste behandelings-

vloeistoftoevoer verschaft de mogelijkheid om de behandelings-

10 vloeistof in het kanaal te spuiten met een snelheid, die in hoofd-

zaak overeenkomt met de snelheid, waarmee de voedingsmiddelstreng

het vormdeel verlaat. Hierdoor worden de op de voedingsmiddel-

streng uitgeoefende krachten geminimaliseerd, terwijl tevens een

goede geleiding hiervan door het kanaal wordt gewaarborgd.

3^5 In een voorkeursuitvoeringsvorra de inrichting volgens

de uitvinding geldt, dat de slingerende baan bestaat uit afwisse-

lend op elkaar aansluitende half-cirkelvormige en rechte baande-

len. Terwijl op deze wijze een als het ware meandervormig verloop

van het kanaal wordt verkregen, is het ook mogelijk, dat de baan

20 in hoofdzaak spiraalvormig is. In dit verband wordt opgemerkt, dat

de hier toegepaste term spiraalvormig in de meest ruime zin moet

worden opgevat. Dit betekent, dat hieronder zowel een in i^n vlak

gelegen spiraalvormige baan met afnemende respectievelijk toene-

mende diameter valt alsmede een zich volgens een cilindervlak uit-

25 strekkende spiraalvormige baan (in welk geval de spiraalvormige

baan een aantal, boven elkaar gelegen spiraalwindingen bezit)

.

Behalve de in het voorgaande genoemde spiraalvormen wordt onder

het begrip spiraalvormige baan hier echter ook verstaan een baan,

waarbij, zoals in het voorgaande genoemd, op elkaar aansluitende

30 half-cirkelvormige en rechte baandelen zijn toegepast, zodat als

het ware uitgerekte varianten van de eerdergenoemde spiraalvormen

ontstaan

.

Het is mogelijk, dat zich tussen het vormdeel en het

stroomopwaartse uiteinde van het kanaal een transportband voor de

35 voedingsmiddelstreng bevindt. Hierdoor wordt de streng optimaal in

het kanaal gevoerd.

Volgens een andere, met voordeel toe te passen uitvoe-

ringsvorm van de inrichting volgens de uitvinding geldt, dat op

het kanaal een aantal, eventueel van regelkleppen voorziene, aan-
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en afvoerkanalen voor de behandelingsvloeistof zijn aangesloten.

Via deze aan- an afvoerkanalen kan het niveau van de behandelmgs-

vloeistof in het kanaal op optimale wijze worden geregeld, zodat

enerzijds een afvoer van behandelingsvloeistof kan plaatsvinden,

5 wanneer het niveau daarvan te hoog is, en anderzijds een toevoer

van behandelingsvloeistof kan plaatsvinden, indien de voedingsinxd-

delstreng niet geheel door de behandelingsvloeistof wordt oBgeven.

Verder is het in dit geval gunstig, wanneer de ter plaatse van het

stroomafwaartse uiteinde aangebrachte afvoer en/of de aan- en af-

10 voerkanalen via, eventueel apparatuur voor het behandelen van de

behandelingsvloeistof passerende, leidingen is/zijn aangesloten op

de ter plaatse van het stroomopwaartse uiteinde aangebrachte toe-

voer, op deze wijze kan het verbruik van behandelingsvloeistof

laag worden gehouden, terwijl de apparatuur voor het behandelen

15 van de behandelingsvloeistof de laogelijkheid verschaft om de be-

handelingsvloeistof te reinigen, te verwarmen of anderszms te

behandelen. Tot deze apparatuur behoort in het algemeen ook een

pomp

.

Teneinde de doorvoer van de voedingsmiddelstreng door

20 het kanaal verder te optimaliseren, geniet het overeenkcinstig een

andere uitvoeringsvorr. van de inrichting volgens de uitvinding de

voorkeur, dat in het kanaal op de voedingsmiddelstreng aangri^pen-

de aandrijforganen zijn aangebracht. Deze aandrijforganen kunnen

op velerlei wijze zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld als transportban-

2 5 den, aandrijfwielen of dergelijke.

Verder wordt ean uitvoeringsvorm van de inrichting vol-

gens de uitvinding genoemd, die wordt gekeninerkt door ten minste

twee zich evenwijdig naast elkaar uitstrekkende, in hoofdzaak

identieke kanalen. Op deze wijze kan de capaciteit van de mrich-

30 ting worden vergroot, doordat op elk der ten luinste twee kanalen

een apart vormdeel kan worden aangesloten.

Tenslotte is het mogelijk, dat het stroomafwaartse uit-

einde van het kanaal hellend omhoog loopt. Hierdoor kan de voe-

dingsmiddelstreng worden gescheiden van de behandelingsvloeistof.

35 De uitvinding wcrdt hierna nader toegelicht aan de hand

van de tekening. waarin een uitvoeringsvoorbeeld van de inrichting

volgens de uitvinding is weergegeven.

Fig. 1 toont in bovenaanzicht , schematisch, een uitvoe-

ringsvorm van de inrichting volgens de uitvinding;
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fig. 2 toont in fig. 1 g^toonde inrichtin, in .ij-

m. 3 toont, OP grotere schaal, sen door.nede vol,ens

IXI-IXI m n.. 1.
^^^^^^^

.i„oa.in..vo™ van een .o.vo„ voo. .e.a d U ,

In het bllzonder in de tig. 1 en 2 is ee

-.hfi™ volaens de uitvinding getoond. op t»ee, elk

von. van de inrichting volgens
,„.^„usle-inrichtlngen 1 en

van co..tru.i«.ond.tuX.en voorziene, coe.«usie nr g
^^^^

"
: ^^"^rrr :eregr::;e:rrrn iz:^^^^—

.TrraardLlLp. a.Use.nd op eXKaa.

,eohte .aandalen 5-9 en haU-oirX.lvoo,ig= baandel.n 10 13 (.

"
oe Kanalen 3. . stre«en .ioh aldu. .piraalvoi-ig .oda-

„1, uit, da. de opeenvoxgende windingen .oven el.aar zl,n e gen.

Het stroo«pvaart.e uiteinde van de kanalen 3, 4 1=

rt. ^rtrusie-inriohtingen 1, 2, zodat de hierult
aangesloten

l^TZtir^^^.^.^l^.^^^,^^ (niet getoond In de

T 1 In ",Te door de XanaXen bepaaXde baan .ullen voXgen en

::A.aat=e van - ix"
:l:re\ewer.lng.Xnrlohtin,en voor de voedXng.-iddeX.t.engen

.5 aansluiten.
^ ^^^^^^^^^^ ^^^^^^^ 3

cowaartse uiteinde van de kanaXen een toevoer 14 voor een behande-

30 :rer;o;den toeU^d. .an

..vindt .10. ~e:^ e^^^^^ :rrren Via een Xei-

r'T/^er xraa "n v:::indlng staan. Deze Xeiding xe Kan appa-

"a'u xr exeats c.e«ti=c. aangeduld, voor bet behandeXen van

3. a.Toeiltlf passeren, .oaXs relnlglng^apparat.ur ,

te.perat.urre-

,.Xende ,„aarbl. =Xeobt= ..n

van de boven ex:.ar g.!egen reobte baandeXen .lobtbaar is, berHent

Ten de twee naast eXkaar geXegen kanaXen 3 en 4. .oaXe bXl^.t,
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bezitten deze elk een oBgekeerd trapeziumvonnige dwarsdoorsnede.

in de Xanalen 3 en 4 zijn thans twee voedingsmiddelstrengen 18

.ichtbaar, die nagenoeg volledig worden o.geven door de behande-

Ungsv.oeisto.^xa^^^^^
^^^^^^^ ^ ^ ^^.^ _ .egelKleppen

20 voorziene aan- en afvoerXanalen 21 voor de behandelingsvloex-

stof aangesloten. Deze aan- en afvoerkanalen kunnen opnxeuw xn

verbinding staan .et de eerdergenoe.de leiding 16, en dxenen voor

het regelen van het niveau van de behandelingsvloeistof 19 xn de

10 kanalen 3 en 4. Het is mogelijk, dat de aan- en afvoerkanalen 21

teveis als een soort van overloop fungeren, waarbij bebandelxngs-

vloeistof 19 vanuit de kanalen 3 en 4 naar een onderliggende spx-

raalwinding van de kanalen 3 en 4 kan stroiuen.

^
Tenslotte is in fig. 4 op grotere schaal een gedeelte

15 van de kanalen 3, 4 ter plaatse van de toevoer 14

^-^-^^-^-f
baar is een gedeelte van de extrusie-inrichtxngen 1, 2 en de hxer

uit naar buiten tredende (slechts scheBatisch aangeduide) voe-

dingsniddelstreng 18. De toevoer 14 .ondt uit in

J^^^^^^^
2, die via een groot aantal kleine openingen in verbxndxng staat

20 .e^ het kanaal 3, 4. De vor.geving van de uittrede-openingen kan

zodanig zijn gekozen, dat aan de behandelingsvloeistof 19 een

stromingsrichting evenwijdig aan de bewegingsrichting van de voe-

dings.iddelstreng IS wordt verschaft. Tevens kan de ^tro.xngssne -

beid van de vloeistof 19 in hoofd.aak gelijk zijn aan de snelhexd,

25 waarxaee de streng 18 uit de extrusie-inrichting 1, 2 naar buxten

Ter ordersteuning van de beweging van de voedingsmid-

delstrengen 18 door de kanalen 3, 4 kunnen in de kanalen nxet

getoonde, aandrijforganen zijn toegepast, zoals transportbanden,

30 aandrijfwielen of dergelijke.

De uitvinding is niet beperkt tot de in het voorgaande

beschreven uitvoeringsvonn. die binnen het kader der uitvinding op

velerlei wijze kan worden gevarieerd.
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rnwCLUSIES

1 InrioKting vcor het behandelen van een, uit «n

.troo.af»aart. v.. hat vor«aeel P^-^J^'' p,„«e

s"*^"^-
. r-oT^r-iusie 1, met het kenmerk, dat

o Tn-richting volgens conclusie x, ^

.Un.eJ.eTa::Uaa. uit a.wisse.en. op e.kaa. aans.u.We

-
^^^^^^^^^

. . met .et ke.

.erk, dat de baan in hoofdzaaK spiraalvcrmg .s^

4. inrichting volgens conclusxe 3, met het

. V. « o^n aantal boven elkaar gelegen spiraal

de spiraalvormige baan een aantax,

15 windingen bezit.
r^onclusies 1-4, met het

5, inrichting volgens een der conclusie

3„
— ^-T;„.c... V...

7^— ^^^^^

voorziene, aan- en ai-vu

zijn aangesloten,
^„r.r^in.?ies 1-6, met het

7 inrichting volgens een der conclusies i^'

rende, leidingen is/zijn aangesloten op de ter p

"
...e... J\:rKa„L. CP .e .oe.n...«.3..en, aa„,.i,p.nae

„^e«. aat net ..n.al .e„ o.,..ea.a „ap..iu»v.r,i,, a^a.saoor-

a.» L .inste .ve„,i:ai, n.as. .X.a.. ..t.«,H-
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kende, in hoofdzaak identieke kanalen
^

bet
n Tnrichting volgens een der conclusies l lu,

11.
uiteinde van het kanaal Hellend

Xeniuerk, dat het stroomafwaartse uirei

omhoog loopt

.
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